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پیشبرد ۱۴ قرارداد کالن پژوهشی با دانشگاه ها در باالدست صنعت نفتانرژی

| وزارت نفت كه در حمايت از دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتى يد طواليى دارد.به گزارش كائنات و به نقل از شانا، آثار حمايت  وزارت 
نفت در ايجاد و توسعه دانشكده  ها و انستيتوهاى نفتى در دهه 80 مشهود بوده است، از ابتداى دولت يازدهم تاكنون نيز به اين روند 

حمايتى ادامه داده كه نتيجه آن پيشبرد 14 قرارداد كالن پژوهشى در باالدست صنعت نفت است.

خبر

| مديرعامل شــركت انتقال گاز ايران از افزايش قابليت اطمينان شبكه 
انتقال گاز كشــور به ضريب 99,9 درصد همزمان با چهلمين ســالروز پيروزى 
انقالب اســالمى خبر داد و گفت: اكنون به جايگاهى رسيده ايم كه اهداف اين 
شركت در همه روزهاى سال محقق مى شود.به گزارش كائنات و به نقل از شانا، 
پنج سال پس از آنكه شركت ملى گاز ايران در سال 1344 تاسيس شد، نخستين 
خط لوله انتقال گاز به طول يك هزار و 105 كيلومتر به بهره بردارى رســيد. در 
آســتانه پيروزى انقالب اسالمى، حجم خطوط و تاسيســات انتقال گاز به 13 
ايستگاه، 53 واحد كمپرسورى، شش يارد و 2 هزار و 900 كيلومتر خط انتقال 
گاز با ظرفيت انتقال 10 ميليارد مترمكعب گاز در سال رسيد. سرانجام در سال 
1386، شركت انتقال گاز ايران به عنوان يكى از شركت هاى زيرمجموعه شركت 
ملى گاز ايران تاسيس شد تا پس از احداث خطوط انتقال و ايستگاه هاى تقويت 
فشار از سوى شركت مهندسى و توســعه گاز، به عنوان شركت بهره بردار آنها را 

تحويل گرفته و مورد استفاده قرار دهد.
اين شركت با مديريت سعيد توكلى، اكنون با بهره مندى از 38 هزار كيلومتر 
خط انتقال گاز به عنوان شــبكه انتقال گاز بى رقيب در ســطح خاورميانه، 82 
ايستگاه تقويت فشار گاز، 294 واحد كمپرســورى و 60 يارد را در اختيار دارد 
كه بر اين اساس در 9 ماه امسال، موفق به انتقال 174 ميليارد مترمكعب گاز در 

سراسر كشور شده است.

مديرعامل شركت انتقال گاز ايران درباره جايگاه شبكه انتقال گاز در آستانه 
چهلمين سالروز پيروزى انقالب اسالمى مى گويد: ميزان خطوط لوله انتقال گاز 
نسبت به سال 57، حدود 20 برابر و تعداد ايستگاه هاى تقويت فشار گاز حدود 
7 برابر شده است، همچنين واحدهاى كمپرسورى 6 برابر و مراكز بهره بردارى 
10 برابر افزايش يافته اند، بنابراين شبكه انتقال گاز ايران كه در سال هاى پيش 
از پيروزى انقالب اسالمى، چندان قابل توجه نبود اكنون به شبكه اى بى رقيب 

در سطح خاورميانه تبديل شده است.

اقدام های شاخص شرکت انتقال گاز در سال های اخیر
توكلى درباره اقدامات شاخص انجام شــده از سوى شركت انتقال گاز در 10 
ســال اخير توضيح مى دهد: بهره مندى از فناورى پيگ هوشمند براى ارزيابى 
خطوط لوله، بهره مندى از روش هاى نوين نگهدارى و تعميرات خطوط لوله مانند 
كامپوزيت، احداث و بهره بردارى سه دستگاه الكتروكمپرسور طرح توسعه تبريز، 
احداث و بهره بردارى تاسيسات تقويت فشــار فراشبند 10، راه اندازى مخابرات 
تاسيسات اندازه گيرى گاز صادراتى نفت شهر (صادرات گاز به بغداد)، بهره بردارى 
از سيستم مخابراتى مايكروويو سرخس – نكا – رشت و انجام تعميرات اساسى 
توربين هاى خارجى با استفاده از توانمندى داخلى شركت انتقال گاز از مهم ترين 

اقدامات شاخص اين شركت هستند.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران خبر داد؛

افزایش قابلیت اطمینان شبکه انتقال گاز به ۹۹,۹ درصد در ۴۰ سالگی انقالب

| وزير نفت ضمن اشاره به انجام كارهاى درخشان در 
صنايع گاز و پتروشيمى كشور در سال هاى اخير، اظهار كرد: 
ما ملت مقاومى هستيم و از تحريم ها سربلند بيرون مى آييم؛ 
همانطور كه در جنگ تحميلى ســرافراز بوديم.  به گزارش 
كائنات و به نقل از شــانا، بيژن زنگنه وزير نفت در حاشــيه 
راهپيمايى 22 بهمن و در چهلمين سالروز پيروزى انقالب 
اسالمى در جمع خبرنگاران گفت: در اين سال ها در بخش 
گاز و پتروشيمى كارهاى درخشانى انجام داديم و در دنيا بى 
نظير بوديم و اميدواريم در آينده نيز اين مسير را ادامه دهيم.

اقدامات وزارت نفت در برابــر تحریم های ظالمانه 
آمریکا

بيژن زنگنه وزيــر نفت درباره اقدام هــاى وزارت نفت در 
برابر تحريم هــاى ظالمانه آمريكا گفــت: در جنگ طرح ها 
را نمى گويند تا دشــمن بفهمد؛ ما نيز همــه تالش خود را 

مى كنيم كه با موفقيت دوران تحريم را سپرى كنيم.

همه تالش ما این است که مشکالت را کم کنیم
بيژن زنگنــه وزير نفت با بيــان اينكه تحريم مســائل و 
مشكالتى براى مردم و مســئوالن به وجود مى آورد، اظهار 

كرد: همه تالش ما اين است كه مشــكالت را كم كنيم و با 
توكل به خدا موفق باشيم.

بيژن زنگنه وزير نفت تصريح كرد: ما ملت مقاومى هستيم 
و از تحريم ها سربلند بيرون مى آييم؛ همانطور كه در جنگ 

تحميلى سرافراز بوديم.

وظیفه همه این است که از دستاوردها و تمامیت ارضی 
خود دفاع کنیم

بيژن زنگنه وزير نفت  گفت: نســل دوم و ســوم انقالب، 
وظايف خود را مى دانند كه بــه راهپيمايى آمده اند؛ وظيفه 
همه ما اين است كه از دستاوردها، استقالل، آزادى، وحدت 

و يكپارچگى ملى و تماميت ارضى خود دفاع كنيم.
وزير نفت با اشاره به صحبت هاى دشمنان مبنى بر اينكه 
انقالب اسالمى چهل سالگى خود را نخواهد ديد، ادامه داد: 
اين حرف ها را عده اى به آمريكايى ها القا مى كنند، اميدوارم 
آمريكايى ها امــروز بفهمند اين حرف ها بى پايه   و اســاس 
است و بايد در مقابل عظمت ملت ما ســر تسليم و تعظيم 

فرود بياورند.
بيژن زنگنه وزير نفت همچنين دهه پنجم انقالب را براى 

صنعت نفت مبارك دانست.

در بخش گاز و پتروشیمی کارهای درخشانی انجام دادیم
وزیر نفت: صنعت نفت؛ پیشتاز در نمایش توانمندی 

سازندگان داخلی
| طى سال هاى اخير، صنعت نفت شاهد 
گســترش روزافزون اســتفاده از ظرفيت هاى 
سازندگان داخلى بوده اســت و در اين مسير، 
طرح بومى ســازى 10 گروه كاالهاى كاربردى 
اين صنعت نقشى بسزا ايفا كرده است.به گزارش 
كائنات و به نقل از شــانا، طرح بومى سازى 10 
گروه خانواده كاالها و تجهيزات مورد نياز صنعت 
نفت به دســتور بيژن زنگنه، وزير نفت با هــدف تقويت توانمندى هاى 
داخلى و اتكاى بيشتر صنعت نفت به محصوالت ســازندگان ايرانى، از 
اواخر سال 93 در دستور كار قرار گرفت. اين 10 گروه كاال شامل ساخت 
تجهيزات سرچاهى و رشته تكميلى درون چاهى، پمپ هاى درون چاهى، 
انواع مته هاى حفارى (صخره اى، الماســى، مغزه گيرى)، انواع شيرهاى 
كنترلى، ايمنى و تجهيزات جانبى، انواع لوله ها (لوله هاى جدارى بدون 
درز از 3,8 تا 13 اينچ، لوله هاى جدارى با درز از 20 تا 30 اينچ، لوله هاى 
مغزى، لوله هاى حفــارى و لوله هاى جريانى بــدون درز باالى 6 اينچ)، 
الكتروموتورهاى ضــد انفجار و دور متغير، ماشــين هاى دوار (توربين، 
كمپرسور و پمپ ها شــامل پمپ هاى گريز از مركز)، فوالدهاى آلياژى، 
ابزارهاى اندازه گيرى حفارى و ساخت پيگ هاى هوشمند است.بر اساس 
اين گزارش، دستورعمل حمايت از تجارى سازى فناورى هاى مورد نياز 
صنعت نفت همسو با اسناد باالدستى شامل سياست هاى اقتصاد مقاومتى 
و سياست هاى بخش نفت، گاز و پتروشيمى ابالغى از سوى مقام معظم 
رهبرى، اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور در حوزه نفت و گاز، بخشى 
از قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، آيين نامه اجرايى قانون حمايت از 
شركت ها و موسسه هاى دانش بنيان و تجارى سازى نوآورى ها و اختراع ها 
و همچنين آئين نامه تعريف، تصويب، اجرا و نظارت بر پروژه هاى پژوهش 
و فناورى وزارت نفت تدوين شــده است. همچنين اعتبار تجارى سازى 
از محل منابعى مانند صندوق نوآورى و شكوفايى، صندوق توسعه نفت، 
صندوق حمايت از ســازندگان و پيمانكاران و ســاير صندوق ها و منابع 
مالى كه به طور اختصاصى براى صنعت نفت يا حمايت از شــركت هاى 
دانش بنيان در كشور تاسيس شده اند، تامين مى شود.مهر ماه سال 93 سه 
 ،(line hanger) قلم كاالى كاربردى صنعت نفت شامل آويزه هاى آسترى
شــيرهاى اطمينان درون چاهى (SSSV) و راندن رشته هاى تكميلى 
(Mono bore) به همت شركت پتروپارس ساخته شد. راندن رشته هاى 
تكميلى يا به اصطالح Mono boreها در كارخانه تجهيزات تكميل چاه 
كيش (KCT) ساخته شد كه افزون بر آن امكان ساخت شيرهاى اطمينان 
درون چاهى (SSSV) و ديگر وسايل تكميل چاه نيز از سوى اين كارخانه 
فراهم شد.خرداد ماه سال 94 نخســتين توربين گازى 4 مگاواتى مدل 
TMC-52 با توان 4 هزار و 500 اسب بخار از سوى شركت توربين ماشين 
خاورميانه به عنوان مجرى پژوهشى و شركت دانش پايه و با راهبرى اداره 
پژوهش و فناورى شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب ساخته شد تا بار 
ديگر توانمندى سازندگان داخلى رخ نمايى كند. بومى سازى اين توربين 
گازى را مى توان پلى ميان حمايت و باور صنعت نفت و مديران و غيرت 
توانمندان داخلى فعال در بومى سازى اين تجهيزات دانست. توربين هاى 
گازى يكى از اصلى ترين تجهيزات مورد استفاده در صنعت نفت به ويژه 
در فرآيند توليد بخش هاى باالدســتى است. در اين ميان توربين گازى 
ســوالر يكى از پركاربردترين انواع اين توربين ها به شمار مى رود كه با 
توجه به روند سختگيرانه تحريم ها و نيز با توجه به اينكه سازنده اين نوع 
توربين آمريكايى است، فرآيند تامين قطعات و روزآمدى آن با مشكالت 

بسيارى همراه بوده است. 
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